
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням 

Київського 

міського голови 

від 12.11.2002 N 331 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендію Київського міського голови студентам міста 

 

Стипендія Київського  міського голови студентам міста (далі - стипендія)  

призначається  з  метою  підтримки   студентів   вищих навчальних закладів м.  

Києва,  які успішно навчаються,  проводять наукові дослідження,  здійснюють 

науково-технічні розробки  і  вже досягли значних результатів у цій справі. 

 

1. Стипендія  призначається  на конкурсних засадах за рахунок коштів 

міського бюджету в межах загальних асигнувань управління  у справах сім'ї та 

молоді Київської міської державної адміністрації. 

 

2.  Щорічно  призначається  150  стипендій у розмірі 300 грн. кожна  на  

12  місяців,  починаючи з вересня. { Пункт 2 в редакції Розпоряджень 

Київського міського голови N 135 ( ra0135050-04 ) від 28.05.2004,  N  320  (  

ra0320050-04  )  від 22.12.2004, N 470/657 ( ra_657050-06 ) від 12.12.2006 } 

 

3. Конкурсна  комісія  формується управлінням у справах сім'ї та молоді.  

В комісію можуть входити представники вищих навчальних закладів,  

студентських профспілок,  Київського молодіжного центру праці та науковці. 

Головою конкурсної   комісії  є  заступник  голови  Київської міської   

державної   адміністрації   відповідно   до    розподілу обов'язків. 

 

4. Висунення  осіб на здобуття стипендій здійснюється вченими радами  

вищих   навчальних   закладів   м.   Києва   за   поданням профспілкових 

комітетів за місцем навчання. 

 

5. Подання  до  конкурсної  комісії приймаються в друкованому вигляді  

українською  мовою,  де  необхідно  відобразити   основні досягнення  

кандидата  на здобуття стипендії.  Матеріали необхідно подавати до управління 

у справах сім'ї та молоді Київської міської державної   адміністрації   за   

адресою:  01030,  м.  Київ,  вул. Б.Хмельницького, 44. 

 

6. Рішення про затвердження кандидатур на отримання стипендії 

приймається   конкурсною   комісією   шляхом  голосування  простою 

більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії.  При рівній кількості 

голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним. 

 

7. Стипендія призначається розпорядженням Київського міського голови. 



 

8. Вручення стипендій проводиться Київським  міським  головою чи  його  

заступниками  в  урочистій обстановці під час проведення загальноміських 

заходів, присвячених святкуванню Дня студента. 

 

Керівник апарату                                    Б.Стичинський 

  



 

 

 

15.12.2006 №474/661 

 

м. Київ 

 

 

 

Про зміну розміру премії Київського міського голови студентам міста 

 

 

 

Відповідно до п.1.4. комплексної програми "Молодь міста Києва на 2006-

2008 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 09.03.2006 № 

135/3226, та з метою матеріальної підтримки студентів вищих навчальних 

закладів м. Києва, які успішно навчаються, здійснюють наукові дослідження і 

вже досягли значних результатів: 

 

1. Встановити з 01.01.2007 премію Київського міського голови студентам 

міста в розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

2. Головному управлінню у справах сім'ї та молоді виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при 

формуванні проекту бюджету на 2007 рік та наступні роки передбачати 

фінансування, необхідне для виплати премій, в межах загальних асигнувань 

Головного управління. 

 

3. Внести зміни до п. 2 Положення про премію Київського міського 

голови студентам міста, затвердженого розпорядженням Київського міського 

голови від 12.11.2002 № 330 "Про премію Київського міського голови 

студентам міста" виклавши його в такій редакції: 

"2. Щорічно призначається 60 премій номінальною вартістю 75 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна." 

 

4. В.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Бассу 

Д.Я. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього 

розпорядження. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Журавського В.С. 

 

Голова                                             Л.Черновецький 

  



 

Стипендія Київського міського голови з нагоди Дня студента 

Премія Київського міського голови призначається студентам, які успішно 

навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні 

розробки і вже досягли значних результатів у цій справі. З 2007 року розмір 

премії -1275 грн. Виплачується одноразово. Премію отримують 60 студентів. 

Стипендія призначається на конкурсних засадах за рахунок коштів 

міського бюджету в межах загальних асигнувань Головного управління у 

справах сім'ї та молоді. Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється 

вченими радами вищих навчальних закладів міста Києва за поданням 

профспілкових комітетів за місцем навчання. При розгляді кандидатур 

конкурсною комісією перевага надається студентам старших курсів. 

 

Етапи: 

1) Розсилка листів по ВНЗ м. Києва з проханням надання матеріалів щодо 

кандидатур на здобуття стипендії та премії (перші числа вересня) 

2) Прийом документів (до 10 жовтня) та затвердження в КМДА складу 

конкурсної комісії 

3) Засідання конкурсної комісії з присудження стипендії Київського 

міського голови студентам міста та премії Київського міського голови 

студентами міста (15-20 жовтня) 

4) Візування Розпоряджень  (до 16 листопада) 

5) Вручення стипендій та премій відбувається під час проведення 

загальноміських заходів, присвячених святкуванню Дня студента у Колонній 

заді КМДА (17 листопада) 

 

Документи, які повинні подати ВНЗ: 

- подання про призначення стипендії  (премії) за підписом голови вченої 

ради та голови профспілкового комітету студентів (студентської ради), 

скріпленим печатками (зразок додається). Подання приймаються в друкованому 

вигляді українською мовою. В поданні на присудження премії обов'язково 

зазначати перелік наукових праць, кількість публікацій,  конференцій, в яких 

брали участь студенти, з зазначенням конкретних назв, дати проведення та 

місця, яке посів студент; 

- особовий листок з обліку кадрів особи, висунутої на здобуття стипендії 

(премії) з фотокарткою і обов'язковим зазначенням домашньої адреси та 

телефону, за підписом декана або іншої  уповноваженої особи (додається); 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, 

висунутої на здобуття стипендії  (премії); 

- копія паспорта (стор.1,2); 

- виписка з навчальної картки студента (або витяг із заліково-

екзаменаційних відомостей) за останні два семестри; 

 


